
Če imate težave s prikazom sporočila, ga prenesite ali si ga oglejte na naši spletni strani! 

 

Namen Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
 je predvsem sproti seznaniti člane z najaktualnejšimi dogodki v odseku in v ISACA

®
, jih 

opozoriti na pomembne roke ali zanimive novosti ter na vabila organizacij, s katerimi sodelujemo. 

Posredujte jih prijateljem, ki bi jih naša dejavnost lahko zanimala!                                      Obiščite tudi našo ZLATO spletno stran! 

Napovedujemo, obveščamo: 

 Na junijskem izobraževanju o piškotkih in PCI DSS! 

 Naslednja brezplačna izobraževanja 

 Odprta skupina Slovenskega odseka na LinkedIn in facebook 

Na junijskem izobraževanju o piškotkih in PCI DSS! 

Na naslednjem odsekovem brezplačnem izobraževanju, v torek, 11. junija 2013 ob 16.30,                      Dodaj v Outlook 

bosta predavatelja predstavila: 

1. mag. Jelena Burnik, asistentka svetovalca pri IP RS,  
Imajo vsi radi piškotke? Nova zakonodaja in smernice Informacijskega pooblaščenca: 
Povzetek: Januarja 2013 je bila sprejeta nova zakonodaja, ki ureja uporabo piškotkov, Informacijski pooblaščenec pa je izdal 

smernice, v katerih so na voljo pojasnila in vodila glede praktične implementacije nove zakonodaje na spletnih straneh. 
Predstavljeni bodo razlogi, ki so vodili k spremembam in nove določbe zakonodaje ter nekatera praktična vprašanja 
implementacije. 

2. Rado Brglez, CISM, PCI DSS v trgovski organizaciji: 
Povzetek: Predstavljeni bodo primeri vdorov, ki so bili motiv za uveljavitev PCI-DSS standarda ter izkušnje pri uvajanju PCI-DSS 
standarda v trgovski organizaciji. 

Pridružite se nam! 

Naslednja brezplačna izobraževanja 

Odsek bo čez poletje na počitnicah, v naslednjem šolskem letu pa bomo brezplačna izobraževanja pripravili 8. oktobra, 5. 
novembra, 3. decembra, 7. januarja, 4. februarja, 4. marca, 1. aprila, 6. maja in 10. junija. 

V torek, 8. oktobra 2013 ob 16.30, bo naš član, dr. Goran Šušnjar, predstavil svojo doktorsko disertacijo   Dodaj v Outlook 

Nadzor in/ali zaupanje direktorja v odnosu do podrejenih : 
Povzetek: Nadzor in zaupanje predstavljata dve skupini mehanizmov, katerih se poslužuje management v odnosu do podrejenih, da 

bi dosegel cilje organizacije. Raziskave, ki so fokusirane le na eno izmed skupin mehanizmov so relativno pogoste, tudi v kontekstu 
IT managementa. Preučevanje obeh mehanizmov hkrati je redko in disertacija predstavlja poskus zapolnitve te vrzeli. V tem 
kontekstu dodatno obravnava še možne vplive osebnostnih lastnosti direktorja informatike na izbor specifičnih mehanizmov. 
Ugotovitve vabijo k premisleku o morebitni novi paradigmi izvajanja revizije informacijskih sistemov. 

Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Odprti skupina Slovenskega odseka na LinkedIn in stran na facebook 

Vzpostavili smo odprto LinkedIn skupino ter facebook stran Slovenskega odseka ISACA
®
! 

Radi bi pridobili tudi zunanje člane. S tem bi želeli razširiti krog prejemnikov naših obvestil, spodbuditi predloge in razpravo o 
odsekovem delu, pa tudi morebitne strokovne razprave ali vsaj izmenjavo mnenj. 

  Pridružite se nam in ostanite na tekočem! 

Na vrh 

 

Sporočilo ste prejeli kot naročnik Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
, ali kot povabilo, da to postanete. 

© Slovenski odsek ISACA
®
 2013. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 372. 

Sporočite nam svoje mnenje o Mesečniku in Obvestilih   |   Naročite se   |   Odjavite se   |   Politika zasebnosti 
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